Kopij voor weekbericht:
weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl

7203 GC ZUTPHEN
 0575-516380
www.vrijeschooldezonnewende.nl

Agenda
26 jan
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb
18 feb
21 feb
25 feb-3 mrt

Open dag Vrijeschool Zutphen VO, locatie Weerdslag, 10.00 - 14.00 uur
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 5
Studiedag, kinderen vrij
Muziekavond klassen 1 t/m 6, 19.00 uur
Schoolschaaktoernooi, 13.00 – 17.00 uur, klas 4, 4/5, 5 en 6, wijkcentrum Waterkracht
Ouderavond kleuterklassen
Ouderavond klas 4/5
Krokusvakantie

Schoolschaken
Op zaterdag 16 februari vindt het jaarlijkse schoolschaaktoernooi plaats, van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 (wijkcentrum van het Waterkwartier).
Onze school neemt al jaren deel. Kinderen van de klassen 4, 4/5, 5 en 6 kunnen zich opgeven bij hun
klassenleraar. Thuis gaarne vaststellen of het ook kan op die dag.
We stellen teams samen van vier spelers met een of twee wisselspelers.
De aanmelding moet op 1 februari rond zijn.
Ed Vervloet
Staking
Beste ouders,
Zeer waarschijnlijk gaan wij, alle leraren van de Zonnewende, gehoor geven aan de oproep van de
vakbond om deel te nemen aan de landelijke staking van vrijdag 15 maart.
Deze staking loopt door het gehele onderwijs (t/m universiteit). Volgende week nader bericht
Namens de leraren,
Ed Vervloet
Vertrouwenspersonen
In de bijlage treft u een berichtje over de vertrouwenspersonen.
Oproep om toneelkleding te wassen en te strijken
Het Kerstspel en het Driekoningenspel zijn gespeeld. Het was wederom prachtig! De gebruikte
toneelkleding is weer terug op school. Wij zoeken vier mensen die één was met toneelkleding willen
draaien en strijken. Wie wil ons hierbij helpen? Wij horen het graag. Een berichtje kan naar
jola.schutte@me.com Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Jola (moeder van Lina uit klas 1 en Signe uit de kleuterklas van juffie Enny) en Liselotte (moeder van
Jasmijn uit klas 1)

Kopij voor het weekbericht (vóór woensdag 19.00 uur): weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl
De weekberichten van de laatste zes weken staan ook op de website: www.vrijeschooldezonnewende.nl

